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،یـی گرايمـاد قـدرت،  فاصـلۀ ماکیاولیسـم، ،یـی گراتینسـب ،یـی گراآلدهیا:هاهکلیدواژ
.غیراخالقیيرفتارها

. مقدمه1
یجهـان عرصـۀ از فرهنـگ در  فیتعر160حدود یدر متون علمستمیبقرناواخرتا

ـ تعر400به حدود هاریفتعنیايالدیم1994تا سال وارائه شده  اسـت دهیرسـ فی
)Ferraro, يکـه فرهنـگ در معنـا   دهـد یمـ نشـان  هاریفتعنیاز ایبه برخینگاه). 1994

یزنـدگ یکلـ وةیشـ اشـاره بـه   ياست که بـرا ياواژهآن) anthropological(یشناختانسان
ـ (برودکـار مـی  بـه خـاص  یمـ یاقلایدر بوم هاانسان يمعنـا درامـا ،)1375پـالگ، وتسی

ـ از طریشخصـ یبخشـ تیـ هوو يهمانندانگارکنندةفیتوص) آن functional(يکارکرد قی
,Stephenson(شودیمیگروه تلق ازیشـکل فرهنـگ گفـت توانیمگریدی). از نگاه2008

کنـد یمـ زیمتمـا گـر یدیگـروه را از گروهـ  کیياست که اعضایذهنیجمعيزیربرنامه
)Hofstede, 1980; Hofstede, فرهنـگ در  يبـرا شـده مطـرح هـاي ریـف تعکناردر). 2001

ـ ایاتیعمليهامؤلفهاز توانیمهاشپژوه آن بهـره بـرد. از بعـد    یمعـان يجـا بـه دهیـ پدنی
نیو قـوان باورهـا، رسـوم، آداب،ات،یـ اخالقریـ (نظاستییزهایچوامورفرهنگ،یاتیعمل

جامعـه تـر مسـن خاص مشترك اسـت و افـراد   یاجتماعيهاهگرونینوشته و نانوشته) که ب
يبعـد يهـا نسـل را بـه  هـا آنتعددماشکالبهکنندیمیدارند و سعهاآنبهيرومندینباور

ـ ادراكنحـوة و افـراد رفتارنحوةاغلب فرهنگچنین،هم؛نندکخود منتقل  از جامعـه و  انآن
,Merchant(کندیمیدهجهتو دهدمیرا شکل نشانرامویجهان پ 2007.(
انسـان يهـا واکـنش وکنشنییتبدرکهمعتقدندانپژوهشگرو پردازانهینظراز ياریبس

. انـد يجـد ومهـم عوامـل زمـره ازآنبهوابستهعناصروفرهنگگوناگونيهاتیموقعدر
عناصـر ازمرکبیتیماهکهاستییهاهواژواصطالحاتفرهنگبهوابستهعناصرمنظور از 

یفرهنگـ يهاارزشاصطالحاتنیاازیکی. دارندیشناختروانو ،یشناختجامعه،یفرهنگ
)cultural values ویدرونـ یحـالت بـر مشتملیشناختجامعهنظر) است. مفهوم ارزش از

دیـ جامعـه پد کیاعضايخاص در یزمان و مکانیِبافت فرهنگقیاست که از طربانفوذ
,Stephenson(دیآیم یو روانـ یذهنـ يهاجهانهاارزشزینیشناختروان). از بعد 2008

خـود هـاي میتصـم و،رفتارهـا هـا، انتخـاب درافـراد شودیمکه باعث شودیممحسوب
رندیگشیپدرخودمرجحيهاارزشباخوانهمی راخاصيعملکردو يرفتاريالگوها

)Ren, مشـترك در  يهـا نیـی و آآداب،رسـوم، ها،شبر ارزدیتأکفرهنگ با درواقع،). 2007
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از یفرهنگـ يهـا شارزن،یبنـابرا . دهـد یمافراد را شکل يمرجح برايهاارزشجامعه کی
يهـا تیـ کـردن در موقع و عمـل ،سـتن یتفکر، نگرنحوةبارةاقوام و ملل دریزندگخچۀیتار

).ibid(استبرآمدهیزندگگوناگون
يهـا واکـنش وکـنش دررگـذار یتأثاز عوامل گریدیکی،یفرهنگيهاارزشکناردر
ـ ادرواقـع، . هاسـت آنیاخالقـ يهايدئولوژیاافراد  ازیانعکاسـ یاخالقـ يهـا يدئولوژی
هـا آنيامـدها یپبـه توجـه باگوناگونيرفتارهاوهامیتصمبارةافراد درنیادیبنيباورها

,Johnsonاست (یاز نظر اصول اخالقگرانیخود و ديبرا شمندانیاز اندياری). بس2007
يهـا ارزشازياریبسـ در مقایسـه بـا  یاخالقيهايدئولوژیامعتقدند که هاارزشعرصۀ
يهـا هشدن از آموزمفهوم اقتباس(بهیو مذهب،ینید،یاخالقتیماهامروز،مطرحیفرهنگ

اسـاس، نیهمـ بـر ). ibid(دارديتـر رومنـد ین) گوناگونملل و اقوام انیمطرح در ادینید
در شـده مطرحهايدیتأکدر یاخالقيهايدئولوژیابایفرهنگيهاشارزنیبیاصلزیتما

طرفکه ازدوشیمیتلقینیو قوانباورها،رسوم،آداب،یفرهنگيهاارزش. استدو نیا
,Sower and Sower(شـود یمرفتار هاآنبراساسواستشدهرفتهیپذجامعهاعضاياکثر 

2005; Merchant, یاخالقـ و یشخصـ يهـا دهیـ ایاخالقيهايدئولوژیاکه یحالدر ،)2007
,Johnson(شـود تلقی مـی یراخالقیغاییاخالقچهآنبارةدراست ـ از). 2007 يمنظـر نیچن

.داردیاخالقيهايدئولوژیاازترکالنیتیماهیفرهنگيهاارزش
شـده مطـرح هاييدئولوژیاو هاارزشکهاستنیاشودتوجهآنبهدبایکهيبعدنکتۀ

آن جامعـه  یاجتماعيساختارهاایهابا افراد آن جامعه به نهادراههمجامعه کیافراد نیدر ب
بـه رایاخالقجووفرهنگرینظتریاختصاصیشکلدیساختار جدنیو در ادشومیمنتقل
کوتـاه  یانیـ در ب).1389،و همکـاران پرورگل؛1385احقر،؛1383،ي(سرداردریگیمخود

و هـا افـت یدرازياعـه مجمویسـازمان ويکـار طیمحـ کیـ درفرهنـگ کهگفتتوانیم
ـ  يهـا کـنش دادن شـکل موجب کهاستسازمان کیدرون مشتركيهامتفاه نیخـاص ب

یجـو اخالقـ  ،درمقابـل ). 1388،یلـ یوکوپـرور گل؛ 1385،ي(سردارشودیمافراد آن 
کیـ يکـه اعضـا  یثبـات و با،یشناختروانمعنادار،هايادراكبهاستيااشارهسازمان 
و پـرور گل(دارندآنيهابخشوسازمانیاخالقيهااستیو سهاهیرودربارةسازمان 

بـا یمفهـوم وییمعنـا يهایانپوشهموجود با،یفرهنگ سازمان،نیبنابرا). 1389همکاران، 
يهـا ارزشنسـبت ماننـد ،دارديتـر کـالن تیـ ماهیجو اخالقـ در مقایسه با،یاخالقجو

ـ ادرکـه جـا آنازحـال، هر. به یاخالقيهايدئولوژیابا یفرهنگ يهـا ارزشپـژوهش نی
نوشـته و نانوشـته در جامعـه در نظـر     نیو قـوان رسوم،آداب،ازبرآمدهيهاارزشیفرهنگ
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ـ اکناردریفرهنگيهاارزشاصطالح،استگرفته شده دةیـ پددویاخالقـ يهـا يدئولوژی
.استهدر نظر گرفته شد،اما مستقل،مرتبط

ينظریطرح مسئله و مبان. 2
یعیوسـ ومتنـوع فیطکاريهاطیمحرینظگوناگونيهاطیمحدرافراديرفتاريهاواکنش

ـ اازايدسته. ردیگیمبردررا ) unethical behaviors(غیراخالقـی يرفتارهـا هـا واکـنش نی
هـاي ارزشوهنجارهـا بـا متعـارض يرفتارهـا کـار طیمحدرغیراخالقیيرفتارها. است

بـه راسـازمان مجموعـۀ جـدي سـالمت افـراد و    طوربهتواند سازمان محل کار است که می
هاي رکیـک  همکاران، تبادل حرفکردنحرمتبیرفتارهااینبارزهاينمونه. افکندمخاطره

هاينکـردن از دسـتور  منـافع شخصـی، اطاعـت   منظوربهو ناپسند، استفاده از وسایل سازمان 
درفیزیکـی يپرخاشـگر رسانی به امکانـات و وسـایل سـازمان،    سرپرستان و مدیران، آسیب

ـ ). 1388،؛ صباحی و همکاران1387و خاکسار، پرورگل(استو دزدي کار،محیط نیچن
هـا را بـه مخـاطره افکنـد و     بالقوه سـالمتی افـراد و سـازمان   صورتبهتواند میییرفتارها
وفـردي کـارایی واثربخشـی کـاهش بـراي رازمینـه گـزاف هـاي هبر تحمیل هزینعالوه

ــراهمســازمانی ,Levine(آوردف 2010; Maclane and Walmsley, ــا2010 ي). رفتاره
کـار اشـاعه   يهـا طیدر محیتیو موقعيفردمتعددعوامل ریتأثتحت تواندیمیراخالقیغ
و یفرهنگـ يهاارزشیراخالقیغيرفتارهادررگذاریتأثبالقوةاز عوامل ايکند. دستهدایپ
.استیاخالقيهايدئولوژیا

محـور تـاکنون کـه یکیآکـادم ویعلمـ مجـامع دریفرهنگـ يهـا ارزشنیتـر مطرح
)، power distanceقـدرت ( فاصـلۀ شـامل اسـت هبـود زیـ نیتـوجه درخوريهاپژوهش
ــر یــیفردگرا)، avoidance uncertainty(تیــقطععــدمازاجتنــاب یــیگراجمــعدر براب

)individualism versus collectivism ،(یمردانگـ بـه شیگـرا برابـر دریزنـانگ بـه شیگرا
)masculinity versus feminism ،(بلندمدتيریگجهتدر برابر مدتکوتاهيریگجهت
)short term versus long term orientation(، یــیگرايمــادو)materialism(اســت
)Kim and Leung, 2007; Smith et al., ـ اسه چنین،. هم)2002 ومطـرح یاخالقـ يدئولوژی

ـ ا)، relativism(یـی گراتینسـب یکیآکـادم ویعلمـ مجـامع درشـدنی سنجش یـی گراآلدهی
)idealism(،سمیاولیو ماک)machiavellianism (است)Johnson, 2007; Richmond, 2001.(

. گروهی از فالسـفه  دارندفهسفلدرریشه گرایینسبیتوگراییآلایدهتاریخی،لحاظاز
اصـول بـا راههـم ،غایـت مطلـوب  منزلۀبهبه حقیقت مطلق امور و حوادث، ییابدستبر 
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گروهـی دیگـر   ،درمقابـل . کردنـد میتأکیددنیاایندرزندگیبرايگرایانهآلایدهاخالقی
فـرد تعیـین   ةشـد پذیرفتـه هـاي ارزشۀپایدانستند که برآل را نسبی میامور اخالقی و ایده

در پی آن بودند. ایـن  اولگروه کهگونهآن،شمولجهانمطلق و اصولۀپایشود و نه برمی
,Hales(انـد شدهنامیده گرانسبیتوگراآلایدهخودنظرموردهايلحاظ تأکیدبهدو دسته 

1997; Osiander, درتـاکنون گرایـی نسـبیت وگرایـی آلایـده بـین بنیـادین تمایز). 1998
پابرجا مانده است.علمگوناگونهايعرصه
ـ اۀعرصـ نیـز در  یشـناخت جامعهو یشناخترواناز بعد ویژهبه اخالقـی، يهـا يدئولوژی

مـرز ازنظرصرفمطلقوشمولجهاندیدگاهی مبتنی بر نیاز به اصول اخالقی گراییآلایده
در هـر شـرایطی مصـداق    هـا انسـان همۀدربارة(که فرهنگیوجغرافیاییوابستگیوبومو

رارفتـار یـا نتیجـه یـک بـودن غلطوصحیحگرایینسبیتکهحالیشود، در دارد) تلقی می
که در فضـاي شـناختی و ذهنـی افـراد برمبنـاي اصـول       دکنمیتلقیپدیدارشناسانهايهپدید

Rawwasشود (و تعیین میاةشدپذیرفته et al., ،یـی گراتینسبوییگراآلدهیاکناردر). 2005
ۀمجموعـ گرایـی)  (ماکیـاول ماکیاولیسـم کلـی، طـور به. شودیمتمایالت ماکیاولیستی مطرح 

اسـتحقاق  چـه آنفراتر از ،یمتید به هر قنکنافراد سعی میهاآنطریقازکهاسترفتارهایی
با تمـایالت ماکیاولیسـتی بـه قیمـت     ي. فردحاصل کنندوردادارند، از دیگران و شرایط دست

. کنـد لپایمـا رادیگـران حقـوق اسـت ممکنسادگیبهو اغفال دیگران ،يکاردستفریب، 
بـه  ییابدستبراي يپرخاشگرو حتی ،سازياقناعفریب،گوناگونهايشیوهازفرديچنین

دوسـتانه انسـان یاغلب در تضاد با اصول اخالقسمیاولیکند. ماکاش استفاده میمنافع شخصی
ـ اکه به لحاظ سببنیابه،حالنیادارد. با قرار وانـه یگرانفـع یاصـول اخالقـ  کیدئولوژی

یمعرفـ یاخالقاييدئولوژیامنزلۀبهیکیو آکادمیدر متون علمدهد،یمرا پوشش یشخص
,Richmond(شودیم 2001.(

،آوري و حفظ ثـروت، امـوال  مبتنی بر تمایل به جمعگراییمادي،یفرهنگيهاارزشدر
گرایی تمایالت بنیادین افراد براي توجـه بـه مـال و    مادي،ترو امکانات است. به معناي دقیق

پـذیرش قدرت به فاصلۀ،درمقابلممکن است. قیطرهربهآنحفظآوري وثروت و جمع
حـد چـه تاعوامکهگرددبازمیاین نکتهقبولتمام مراجع قدرت ووتامقدرت مشروعیت

هفاصـل و حتـی سیاسـی   ،اجتمـاعی اقتصـادي، موقعیتلحاظازقدرتصاحبافرادازباید
قدرت پذیرش این ایده است کـه صـاحبان قـدرت    فاصلۀتر، داشته باشند. در معنایی صریح

اي فاصله دارند. چنـین ایـده  هاآنازوندلحاظ قدرت و موقعیت خود از افراد عادي متمایزبه
).1389و نادي، پرورگلشود (تبعیض میبروزساز بنیادین زمینهصورتبه
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و یفرهنگـ يهـا ارزشافتنیونـد یپیچگـونگ پژوهشنیایاصلۀمسئل،ينظرلحاظبه
يهـا ارزشافتنیونـد یپیچگـونگ عـام و  صورتبههاانسانرفتاربایاخالقيهايدئولوژیا

خـاص طـور بهکاريهاطیمحدر یراخالقیغيرفتارهابایاخالقيهايدئولوژیاو یفرهنگ
ــت ــد نظراس ــ. چن ــردیو روهی ــارةک ــونگدرب ــدیپیچگ ــاشارزافتنیون ــيه و یفرهنگ

حفاظـت ۀیـ نظريمطـرح اسـت. برمبنـا   انسانگوناگونيرفتارهابایاخالقيهايدئولوژیا
بـاور دارنـد و   هاآنبهکهکنند محافظت میییهاشاز ارزهاانسان،)Skitka(اسکیتکاارزشی

ـ پهــانخـود از آ یدر زنـدگ  ـ ابــهحفاظـت نیــا. کننـد یمــيروی درکــهاسـت بیــترتنی
يهـا ارزشبـا  سـو  هـم کـه  يشواهدهرگونهازخود يعملکردو يرفتاريهايریگمیتصم

نشود. از طـرف  فیتضعشانیهاارزشنظامقیطرآنازتاکنندیمباشد استفاده شانیشخص
يهـا ارزشبـا  دبایـ زینرندیگیمشیدر پگوناگونيهاطیکه افراد در محینوع اعمال،گرید

در ،نیبنـابرا . نشوندیارزشیبدچار احساس قیباشد تا از آن طرمتناسبهاآنباورمطابق با
یشخصـ تیـ و اهمتیـ در احساس هوکنندهنییتعینقشهاارزش،یحفاظت ارزشيالگو
خـود  يهـا ارزشبـا راستاهميهارفتاردادنبا انجامکنندیمیافراد سععلتنیبه هم؛دارد
,Skitka(کنندحفظیشناختروانخود را در سطح تیو اهمتیهو 2002.(

کـرد یروبـا ياانـدازه کـه تـا   ،ارزش و رفتـار یخـوان هـم موسوم به يگریدکردیرودر
ـ بـا رفتـار بـه ا   هـا ارزشۀرابطزین،داردیانپوشهمیحفاظت ارزش ـ ترتنی داده حیتوضـ بی

و یتیشخصـ يارهـا یاز معیکـ یبه لیتبدیو برجستگتیاهمسبببه هاارزشکهشودیم
,Dávila and Finkelstein(شودیمهانآيبرایروان ـ نظربراسـاس ). 2011 موجـود، هـاي هی

کنش و واکـنش  نحوة،يعملکرديارهایمعنییبا تع،هاتیموقعیدر تمامهاانسانتیشخص
ــانآ ــأثرا تحــت ه ــرار ریت ــق ــدیم ,Triandis(ده ــاز). 2001 ــرنیچن ــاارزشيمنظ و ه
درمقابـل و لیمتناسب با خود را تسهيرفتارهاار،یمعمنزلۀبه،افرادشدةدیتأکيهايدئولوژیا

نیـی تبنحـوة بـاب  درينظـر کردیرونی. سومندکمیيبا خود را بازدارنامتناسبيهارفتار
ـ انیبۀرابط ـ اکـرد یرورفتـار بـا یاخالقـ يهـا يدئولوژی نزلـۀ مبـه یاخالقـ يهـا يدئولوژی
ـ پابـر است. يفرديهاتتفاو ـ اۀی کـه شـدت و ضـعف    شـود یمـ گفتـه  زیـ نکـرد یرونی

گونـاگون در نزد افراد سمیاولیو ماک،ییگراتینسب،ییگراآلدهیارینظیاخالقيهايدئولوژیا
,Johnson(کنـد یمـ نیـی را تعهـا آنيرفتـار هـاي تینوهامیتصمضعفوشدت 2007 .(
باشـد، بـه   رومنـدتر ینافـراد نزدیخاصیاخالقيدئولوژیاهرچه کردیرونیاۀیپابر،درواقع

ـ ابـه آن  يکـه بـاور  یو از کسـان اهمان نسبت رفتار  انآنـ يباورهـا ایـ وندارنـد يدئولوژی
ـ ابراسـاس ،نمونهيبرا. بودخواهدترمتفاوتاستترفیضع بـاور کـه یکسـ کـرد، یرونی
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کـه يفرددر مقایسه باخاصيرفتاردربارةيریگمیتصمدارد در ییگراآلدهیابهيرومندین
خواهـد شیپدررايرفتار،خودرومندتریباور نعلتفقط به ،استفیضعاشییگراآلدهیا

).ibid(نکندواردیبیآسیکسبهکهگرفت
و یفرهنگيهاارزشنیبارتباطیچگونگةحوزدر شدهمطرحهايهینظر،حالهربه

نیـ در خصوص ارتباط ابسطوطرحقابلعام، صورتبهبا رفتار یاخالقيهايدئولوژیا
،ينظرلحاظبه. استیراخالقیغيرفتارهابایاخالقيهايدئولوژیاو یفرهنگيهاشارز

بـه یابیدستدنبالبهیعنیند،هستخودیدنبال منافع شخصبهسمیاولیو ماکگرايمادافراد 
اسـت  ممکـن راه نیـ و در اانـد قـدرت وثروتقالبدرخودخواهانهویشخصاهداف

دو، نیـ وارد کننـد. در کنـار ا  بیآسـ هاآنبههند یادرا تحت فشار قرار گرانیدیسادگبه
سـاز نـه یزمتنفر و انزجـار از صـاحبان قـدرت اسـت کـه      ینوعيحاوادیقدرت زفاصلۀ

ـ ا). دو 1389،يو نـاد پـرور گـل (شـود یمپنهان یراخالقیغيرفتارها یاخالقـ يدئولوژی
فاصـلۀ و یـی گرايمـاد یمتفاوت با دو ارزش فرهنگـ یتیماهییگراتینسبوییگراآلدهیا

بـه  يبـاال بـاور  یـی گراتینسـب يداراافراد. دارندسمیاولیماکیاخالقيدئولوژیاقدرت و 
ـ متناسـب خـود يرفتارماتیتصمدروندارندشمولجهانیاصول اخالق ومیتصـم انی

،گرانیديبرارفتارومیتصمتبعاتازنظرصرف،خودیشخصیاخالقاصولبارارفتار
خـود بـا   يرفتـار هايمیتصمیخوانهمبه نینچهمگراتینسبافراد. دهندیمقرار نظرمد

توجـه نشـان   اسـت شدهرفتهیپذجامعه ياغلب اعضاانیکه در میو انسانیاصول اخالق
باشـند ياجامعهایکه در گروه ی) در صورتهاگراتی(نسبافرادنیاکهمعنانیبد؛دهندیم

کننـد یمتیاصل را رعانیشود، در رفتار خود ایارزش تلقگرانیدبهنرساندنبیآسکه 
)Johnson, خـود  يرفتاريهايریگمیتصمکه در انديافرادگراآلدهیاافرادباالخره). 2007

بـه  نرسـاندن بیآسـ بـه  گریو از طرف دمیتصمکیۀجینتطرف به کمال مطلوب کیاز 
).ibid(دهندیمنشان يادیتوجه زگرانید

افـراد يعملکـرد يهـا يریـ گمیتصـم و يرفتارهايشیگرارةدرباشدهارائهحاتیتوض
پـژوهش  نیـ مطـرح در ا یاخالقـ يهايدئولوژیاو یفرهنگيهاشاز ارزهریکبهبنديپا
یفرهنگـ يهاارزشازیکیبهیمسلطوخاصشیگراافرادیوقتکهدهدیمنشان یخوببه

ـ ا،یـی گراتینسـب یاخالقـ يهـا يدئولوژیـ قـدرت و ا فاصلۀو ییگرايماد و ،یـی گراآلدهی
،رفتـار ــ ارزشیخـوان هـم و یحفاظـت ارزشـ  کـرد یرويداشته باشند، برمبنـا سمیاولیماک

رسـد یمـ نظر بهخواهند گرفت. شیرا در پهايدئولوژیاو هاارزشنیابامتناسبيرفتارها
یراخالقـ یغيرفتارهـا بـا يتـر بـیش یخوانهمسمیاولیو ماک،قدرتفاصلۀ،ییگرايمادکه 



...هايگرایی، ماکیاولیسم، و ارزشگرایی، نسبیتآلرابطۀ ایده118

. داشـت مثبـت خواهنـد   ايرابطـه رفتارهـا نـوع نیابابسیاراحتمال هببنابراین،دباشنداشته
ـ نهـاد دریراخالقـ یغيرفتارهـا هـدف کـه یصورت(در ییگراتینسب،درمقابل یسـازمان ای
ـ اکثريرفتـار فرهنـگ بـا کاملتضاددرایوباشدخاص و) باشـد جامعـه وگـروه درتی

بـا یمنفـ يونـد یپرفتـار وعمـل ۀعرصدر يفرديهاتفاوتيرهایمتغمنزلۀبهییگراآلدهیا
.ندکنیمبرقرارکاريهاطیمحدریراخالقیغيرفتارها

نیشیپيهاشپژوه.3
ـ ادرکـار يهـا طیمحدرویژهبهیاخالقيهايدئولوژیاو یفرهنگيهاارزشةحوزدر ،رانی

اغلــب. نیسـت دسـترس دریپژوهشــشـده، انجـام یدرپــیپـ يهـا وجوجســتبـا وجـود  
ـ ادرشـده انجاميهاپژوهش ردسـازمان یاخالقـ جـو ویسـازمان فرهنـگ نقـش بـر رانی
طـور بـه سـبب، نیهمـ بـه . انـد داشتهتمرکزکارکنانيهارفتاریو برخ،هادگاهیدها،نگرش
موضـوع بـا ترمرتبطیخارجيهاشاشاره و سپس پژوههاپژوهشنیاازیبرخبهمختصر
.شودمیرائهاحاضرپژوهش

فرهنـگ نیبخوديهاشپژوهدر) 1388(نسبینیحسوینیزمو) 1383(يسردار
سـازمان کیانگذاربنیانۀفلسفقیطرازکهمشتركيهامتفاهازياعه(مجمویسازمان

رايمعنـادار ۀرابطـ افـراد یشـغل تیرضـا با) ودشمیدادهاشاعهوجیترونهادکیدر
.اندکردهگزارش

بـا  یکـه فرهنـگ سـازمان   انـد دادهنشـان یپژوهشـ در) 1383(و همکارانپژوهدانش
ـ انددادهنشاناخصطوربهانپژوهشگرنی. ادارداسترس کارکنان رابطه  تعهـد و  یکه وقت

. ننـد کمـی را تجربـه  يتـر کمافراد استرس ،در فضا و فرهنگ سازمان حاکم باشدتیحما
در،سـازمان بـر حاکمفرهنگکهاستآنازیحاکیداخلیپژوهششواهد،نیابرعالوه
داردرابطـه یشـغل یفرسودگبا،ینیکارآفرو،یتیمأمور،یمشارکتک،یکراتوبورهايقالب

).1385(احقر، 
ــاطیمحــدر ــاريه ــلک ــددزاياســترسعوام ــنظيمتع ــارضری ــام)، conflict(تع ابه

)ambiguity(،باريگرانو)overload (سـاز بـراي تمایـل    و وظایف عواملی زمینه،هانقش
و،ابهـام تعـارض، بـه معطـوف عوامـل . دنشومحسوب مییراخالقیغبه رفتارهاي انحرافی و 

job(شـغلی استرسۀعرصدرمطرحعواملهمگیيبارگران stress( اسـت)Ouyang, 2009(
زمینه را براي فرسودگی شغلی و هیجـانی و  ،افراد، در صورت تداومرکه با واردکردن فشار ب
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ـ ادر) 1387(و همکـاران پـرور گـل د. کنـ یفـراهم مـ  یراخالقـ یغيسپس رفتارهـا  دررانی
بـروز بـه يارهیـ زنجروابـط اي ازسلسـله یطیفرسودگواسترسکهدادندنشانیپژوهش
.شوندیممنجر یراخالقیغو یانحرافيرفتارها
یاخالقـ جـو يهـا همؤلفـ نقـش  ی) در پژوهش1389و همکاران (پرورگلچنین، هم
نشـان وهکـرد یبررسـ رایسـازمان ویمـدن يرفتارهاویانحرافيرفتارهاردسازمان

دارنـد  مثبت ۀرابطیانحرافيبا رفتارهایدر اصول اخالقیشخصیطلبکه استقاللاندداده
ـ بـا ا ،سـازمان یدر جـو اخالقـ  گـر یمنزلۀ دو بعد دبه،یرسانو مراقبت و خدمت نـوع نی

د.نداریمنفۀرفتارها رابط
) یفرهنگـ يهاش(ارزيفردفرهنگۀرابطیپژوهشدر) 1389(یشیدروپوریعلوآذر

بـا  یکه فرهنگ سـازمان انددادهنشانوبررسی کردهراعدالتازادراكبایسازمانفرهنگو
شـده بیـان یفرهنگـ يهاشارزانیاز م،مطالعهنیدر ا. دارديمعنادارۀادراك از عدالت رابط

.استشدهگزارشرابطهيداراعدالتازکارکنانادراكباییگراجمعفقط
ةبـالقو قـدرت دو متغیـر   فاصـلۀ گرایی و که ماديانده) نشان داد1389و نادي (پرورگل
وقتـی  ،لحاظ نظـري بهکارند. هايطو رفتارهاي افراد در محی،هاش، نگرهار ادراكداثرگذار 

مسـائل معنـوي و روحـانی غفلـت     ازتـدریج بهگیرد، گرایانه در افراد نیرو میتمایالت مادي
عـدالتی را بـه   تبعیض و بیتعددمقدرت ماهیتاً اشکال فاصلۀ،. از طرف دیگرشودمیورزیده 

سـاز تمایـل کارکنـان در    جـدي زمینـه  طـور بهعدالتی کند. این تبعیض و بیافراد تحمیل می
.شودمیانحرافیوغیراخالقیرفتارهايبهکارهايطمحی

,Richmond(ریچموندةمرورشدپژوهشیشواهد يهـا دهیاکهاستآنازحاکی) 2001
ـ توانـد بسـتر و   خوبی میهماکیاولیستی ب یراخالقـ یغيارتکـاب رفتارهـا  يالزم را بـرا ۀزمین
فراهم آورد.
,Peterson(پترسون Appelbaum(و همکارانباماپلو) 2002 et al., نـد دادنشان) 2005
تواند افـراد را متمایـل   میسازمانفرهنگ حاکم بر ریکار عناصر متعددي نظهايطکه در محی

ـ ابـر انپژوهشگرنید. اکنبه رفتارهاي غیراخالقی  اخالقـی جـو وفرهنـگ کـه باورنـد نی
سـوي رفتارهـاي غیراخالقـی    بـه را از رفـتن  هـا آنباثباتیطوربهکارهايطو محیهاسازمان

گیـرد،  گرایانه به خود مـی اما وقتی فرهنگ حاکم بر سازمان ماهیت ابزاري و ماديدارد،میباز
.کنندمیپیدایراخالقیغيي به رفتارهاتربیشافراد تمایل 
Rawwasراواس و همکاران (چهآنبراساس et al., گـرا آلایدهافراد،اندکرده) ارائه 2005

بـه رسـانی آسـیب ازعلتهمینبه؛دارندبدبودنازاجتنابوبودنخوببهبنیادینتمایلی
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کـه  گرایـی نسـبیت معتقدنـد نیچنـ هـم آنـان کنند. نیز اجتناب میهاسازمانحتیودیگران
و فرهنـگ اسـت،   ،بنیادین است که قواعد اخالقـی تـابعی از زمـان، مکـان    ةبر این ایدمبتنی
و رفتارهـا اخالقـی و   هـا یـک از تصـمیم  کنـد کـدام  زمان و مکان است که تعیـین مـی  یعنی
یعـامل ،نباشـد یراخالقیغيساز رفتارهانهیزمطیکه محوضعیتی، در اندیک غیراخالقیکدام
.شودیمیراخالقیغيافراد از رفتارهايبازداردرینسب

,Ren(رن بـا رفتارهـاي   یسـت یاولیرفتـاري ماک هايمشخصهکهاست کرده) مطرح 2007
بـا گرایـی نسـبیت وگرایـی آلپیونـد بـین ایـده   امـا ،تـوجهی دارد درخورۀرابطغیراخالقی 

گرایـی نسبیتازکهتحقیقاتی. استهبودتوجهدرخورتريکمحددرغیراخالقیرفتارهاي
از پیونـد بـین ایـن    ،غیرمستقیمطور به،ايتا اندازهاستاستفاده شدههاآندرگراییآلایدهو

.دکناخالقی با رفتارهاي غیراخالقی حمایت میيلوژدئویدو ا
,Johnson(جانسون یـی گراآلدهیاو ییگراتینسبنینشان داد که از بی) در پژوهش2007

,Lo(لـو . دارديمعنادارومثبتۀرابطیاخالقمقاصدایاتینباییگرانسبیت ـ ن)2008 درزی
بـا تحمیـل یـک نظـام ارزیـابی مطلـق از       ،گرایـی آلایـده بهباورکهدادنشانخودپژوهش

مـدیران گیـري تصـمیم هـاي هبدبودن، با باور به رعایت عدالت در رویـ درمقابلبودن خوب
کلـی شـکل گرایـی آلایـده کـه استآنگویايضمنیطوربهخودامراین. داردمنفیۀرابط

دهد.را تحت تأثیر قرار میهاآنرفتارآنمتعاقبوافرادداوري
ـ ب،یو پژوهشـ ينظـر ۀنیشـ یپيبندجمعاز شیپ يهـا شپـژوه دربـارة چنـد نکتـه   انی
ازياریبسـ به طور کلـی، . استيضرور،رانیادرشدهانجاميهاشپژوهژهیوبهشده،اشاره

تـر کـم یاخالقـ جـو ویسـازمان فرهنـگ ازیناشيرفتاريامدهایپبهیداخليهاپژوهش
ـ ثر از فرهنـگ  أمتـ هـاي دیـدگاه و هـا شاغلب بر نگرهاشپژوهنیا. اندداشتهتوجه جـو  ای

ازافـراد يهـا دگاهیـ و دهاشنگريریپذریتأثدنبال بهکهی حالدر،استداشتهسازمان توجه 
يرفتارهـا قالـب دررفتـار ازیخاصـ شـکل یینهـا برآمـد ،یاخالقجوویسازمانفرهنگ

يهـا شارز،گـر ی). از طرف د1389و همکاران، پرورگل(بودخواهدیراخالقیغاییاخالق
ویسـازمان فرهنـگ ازيجداویاختصاصطوربهتاکنونیاخالقيهايدئولوژیاو یفرهنگ

ـ تـا از ا اندنشدهیبررسرانیايکاريهاطیمحدررانیادریاخالقجو در یدانشـ قیـ طرنی
يهـا ارزش،یمنطقـ لحـاظ به. ردیگقراررانیادرعرصهنیابهمندعالقهانپژوهشگراریاخت

یسازمان و فرهنگ سـازمان یجو اخالقدر برابرتوانندیمیاخالقيهايدئولوژیاو یفرهنگ
ـ تمایـی گرايمـاد که افراد ممکن است به یمعننیبه ا؛مرجع داشته باشندصشختیماه لی

یسـازمان ایـ ،یاز نظر اخالقـ گرامراقبتسازمانکیدراما،باشندگراتینسبایباشندداشته
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ۀرابطـ يپژوهشـگر یوقت،نیاکار مشغول باشند. بنابربه،یاز نظر فرهنگ سازمانگراتمشارک
طـور بـه ،دکنـ یمـ یبررسـ رايرفتاروینگرشيامدهایپبایاخالقجواییسازمانفرهنگ

نقـش بـارة دربسیاريدستاورد،فردخودنهاستسازمانارجاعواحدکهنیاعلتبه،یعمل
یاخالقـ يرفتارهـا بهشیگرابارةدروامرجحیاخالقيهايدئولوژیااییفرهنگيهاشارز
ــیغایــ ــاور. حاصــل نخواهــد شــدیراخالق ــرب ــاب و یفرهنگــيهــاشارزکــهاســتنی
در مقایسـه  کهانديفرديهاتفاوتيرهایمتغةزمرازيفردسطحدریاخالقيهايدئولوژیا
است.یشخصکامالًهاآنارجاعسطحسازمانیاخالقجوویسازمانفرهنگهايادراكبا

فرهنگـی يهاشارزواخالقیيهايدئولوژیاتوان گفت ، میدشمرور چهآنبراساس
بـر کـه اینعلتبه،و ماکیاولیسم)،قدرتفاصلۀگرایی، ماديگرایی،آلایدهگرایی،نسبیت(

را رفتارهـا آندنبالبهوهاگیريتصمیمدارند،تسلطافرادهايگیريتصمیموباورهانظام
ایـن تـأثیر تحـت کـه رفتارهـا ایـن ازايسـته د. نـد کنمیتعیینگوناگونهايتدر موقعی

. شـواهد پژوهشـی و   اسـت گیرد رفتارهـاي غیراخالقـی  قرار میهايدئولوژیاو هاشارز
درفرهنگـی يهـا شارزواخالقـی يهـا يدئولوژیاشده خبر از نقش احتمالی ارائهنظري 

يهـا شارزایـن ازهریـک تـأثیر ازاندکیاطالعاتایراندرامادهد،میرفتارهانوعاین
ـ پانیهمبر. استدستدرغیراخالقیرفتارهايردیاخالقيهايدئولوژیاو ی فرهنگ ،هی

و ي فرهنگـی هـا شارزتأثیرةحوزدر هاشپژوهنیدتریجدونیاولةزمرازپژوهشنیا
محسـوب  رانیـ ايکـار يهـا طیمحـ دریراخالقـ یغيرفتارهاردیاخالقيهايدئولوژیا
وبسـط نخسـت رانیـ ايکاريهاطیمحيبراحاضرپژوهشضرورتواهمیت. شودیم

فاصـلۀ گرایـی،  مـادي گرایـی، آلایدهگرایی،نسبیتارتباطةحوزدرکنونیدانشگسترش
ـ دانـش حاصـل از ا  ،نیـ و ماکیاولیسم با رفتارهاي غیراخالقی است. عالوه بر ا،قدرت نی

ـ او یفرهنگـ يهـا شاز ارزهریـک یدادن نقـش احتمـال  پژوهش با نشان يهـا يدئولوژی
يهـا سـازمان يبـرا راامکـان نیـ ایراخالقیغيرفتارهابهشیگراایيبازداردریاخالق

ایـ دهنـده جیتـرو مثبـت ایـ یمنفـ يهاشارزایهايدئولوژیاتا دکنیمفراهمرانیايکار
بـه نحـو   یو آموزشـ یتیریمـد يهـا برنامـه قیـ طرازرایراخالقـ یغيرفتارهـا ةبازدارند
طـور بهکه شواهد پژوهشی کنونی جاآناز ،گفتدیبازینانی. در پادکنکنترل يترمطلوب

ر تمایـل بـه رفتارهـاي غیراخالقـی دارد     دجدي خبر از تأثیر استرس و فرسودگی شـغلی  
ـ او فرهنگیاین پژوهش پیوند بین پنج ارزشدر،)1387پرور و همکاران، گل( يدئولوژی

کنتـرل ازپـس ،سـازمان یـک کارکنـان ازايمجموعهدرغیراخالقیرفتارهايبااخالقی
و فرهنگـی يهـا ارزشۀرابطـ وسـیله بـدین تـا شـد یبررس،شغلیفرسودگیواسترس
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شـود. براسـاس   بیـان يتـر قیدقصورتبهغیراخالقیرفتارهايبایاخالقيهايدئولوژیا
پـژوهش نیايبراریزيهاهیفرض،دشمطرحنیشیپيهاشو پژوهينظریدر مبانچهآن
.استشدهگرفتهنظردر

یراخالقـ یغيهاقدرت با رفتارفاصلۀو ییگرايمادیفرهنگيهاشارزنیب: اولۀیفرض
؛داردوجودمثبتۀرابط

يبـا رفتارهـا  یـی گراتینسـب ویـی گراآلدهیـ ایاخالقـ يهايدئولوژیانیب: دومۀیفرض
ۀرابطـ یراخالقـ یغيرفتارهـا باسمیاولیماکیاخالقيدئولوژیانیو بیمنفۀرابطیراخالقیغ

؛داردوجودمثبت
ـ اقـدرت) و  فاصـلۀ و یـی گرامـادي (یفرهنگـ يهـا شارز: سومۀیفرض يهـا يدئولوژی

پس از کنتـرل اسـترس   یبیترکصورتبه) سمیاولیو ماک،ییگراتینسب،ییگراآلدهی(ایاخالق
؛کنندیمینیبشیپرایراخالقیغيرفتارهایشغل

ـ اقـدرت) و  فاصـلۀ و یـی گرايمـاد (یفرهنگيهاشارز: چهارمۀیفرض يهـا يدئولوژی
ـ یترکصـورت بـه ) سـم یاولیماکو،یـی گراتینسـب ،یـی گراآلدهی(ایاخالق کنتـرل ازپـس یب

.کنندیمینیبشیپرایراخالقیغيرفتارهایشغلیفرسودگ

قیتحقروش.4
يریگنمونهروشويآمارۀجامع1.4
مراتبـی سلسـله رگرسـیون تحلیـل قالـب درکهاستبستگیهممطالعه از نوع مطالعات این

)hierarchical regression analysis آماري پـژوهش را کارکنـان مـرد چنـد     جامعۀ. دش) اجرا
نفر) در اصـفهان در بهـار و تابسـتان    1100بخش از یک شرکت تولیدات شیمیایی (به تعداد 

کـه جـا آنو از براساس تناسب حجم نمونـه بـا حجـم جامعـۀ آمـاري     تشکیل دادند. 1389
نفـر از کارکنـان   300بزرگ است، هاينمونهنیازمندمراتبیسلسلهرگرسیونتحلیلمطالعات

convenienceالوصول (سهلصورتبهاین شرکت  samplingییگوپاسخبراي) دسترس) (در
). 1384پـدهازر، وکرلینجـر ؛ 1381(سـکاران،  شـدند انتخابپژوهشهايهنامپرسشبه

پاسـخ  بودنناقصعلتبهدرصد) 3/4ه (معادل نامپرسش13ها،هنامپرسشبازگشتازپس
نفـر تقلیـل یافـت. میـانگین     287نهایی به ۀنمونگروه ،بنابراین؛ها کنار گذاشته شداز تحلیل

هـا نشـغلی آ ۀسـابق سال) و میانگین 55/5سال (با انحراف معیار 57/30سنی اعضاي نمونه 
سال) بود.07/5معیار (با انحراف سال06/7
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رهایمتغيگیراندازهيابزارها2.4
اخالقیيهايدئولوژیاۀنامپرسش1.2.4
گرایـی، آلسـؤالی ایـده  نـه ۀنامپرسشاز ترتیب، بهاخالقیيهايدئولوژیاسنجش براي

کـه بـر مقیـاس    ،سمیاولیماکیالؤسنهۀنامپرسشو ،گراییتلی نسبیاسؤششۀنامپرسش
اسـتفاده  ،انـد شده) پاسخ داده 7تا کامالً موافقم=1اي لیکرت (کامالً مخالفم=درجههفت

,.Rawwas et alاز راواس و همکـاران ( هنامـ پرسـش سه نید. اش ) اقتبـاس شـده   2005
کـار  بـه ) آن را ibidکه راواس و همکـاران ( سمیاولیزبان انگلیسی ماکۀنامپرسش. است
محتـواي مبنـاي بـر سـؤال نهفقطپژوهشنیادراماست،اسؤالزدهیسداراياندبرده
ایـ کلمـات  ينشده دارااستفادهسؤال(چهار کار رفتبهرانیاستفاده در اتیو قابلهاآن

گرفتـه شـد کـه در پـژوهش حاضـر اسـتفاده       میتصـم بنابراین،بودیراخالقیغيمحتوا
ياي را بـرا یی و ترکیهامریکاۀنمونآلفاي کرونباخ دو ) ibidنشود). راواس و همکاران (

گـزارش  87/0تـا  61/0ۀ دامنـ در سـم یاولیو ماک،ییگراتینسب،ییگراآلدهیاۀنامپرسش
تحلیـل عـاملی   هنامـ پرسـش سـه نیاةسازییروایبررسيبراپژوهشایندر. اندکرده

. شواهد حاصـل از ایـن   رفتگانجام هاآندربارةاکتشافی با چرخش از نوع واریماکس
ۀنامـ پرسـش . آلفاي کرونباخ سه کرده را دوباره مستند نامپرسشاین ةسازتحلیل روایی 

و ،6/0، 81/0برابر با ترتیببهپژوهش نیدر اسمیاولیو ماک،ییگراتینسب،ییگراآلدهیا
دست آمد.به63/0

یفرهنگيهاشارزمۀناپرسش2.2.4
گرایـی و  چهارسـؤالی مـادي  ۀنامـ پرسـش از دو ترتیـب به،یفرهنگيهاارزشسنجشبراي

و انـد هکـرد ترجمه در ایران و نادي پرورگلراه نامپرسشدو نیقدرت استفاده شد. افاصلۀ
ي). بـرا 1389و نادي،پرورگلاست (در دسترسنیز هانآپایاییشواهد مربوط به روایی و 

با چـرخش از  ،یاکتشافیعامللیپژوهش تحلنیدر اهنامپرسشدو نیاةسازییروایبررس
قـدرت را بـا   فاصـلۀ و یـی گرايماددو عامل لیتحلنیاۀجیانجام گرفت. نت،ماکسینوع وار

در هـا بررسی نقـش سـؤال  ،حالنیدست داد. با ابههر عامل يبراسؤالچهار بیهمان ترک
ۀنامـ پرسـش سؤال از یکه نشان داد که بهتر است نامپرسشدو نیاز اهریکآلفاي کرونباخ 

سـؤال  سـه قـدرت بـه   فاصلۀهايقدرت حذف شود. با حذف این سؤال تعداد سؤالفاصلۀ
برابـر بـا   ترتیـب بـه پـژوهش  نیقدرت در افاصلۀو ییگراماديکرونباخ يآلفاتقلیل یافت.

دست آمد.به64/0و 6/0
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استرس شغلیۀنامپرسش3.2.4
,Ouyangاویانـگ ( ةشـد معرفـی براي سنجش استرس شغلی از پنج پرسش  ) اسـتفاده  2009

تـا کـامالً   7اي لیکـرت (کـامالً مـوافقم=   گزینـه هفتۀنامگویی این پرسشمقیاس پاسخشد. 
اي (ترجمـه و تطـابق محتـوایی تخصصـی     فراینـد دومرحلـه  براسـاس کهاست) 1مخالفم=
پس از ترجمـه  راها. روایی صوري این سؤالدشمتخصص) براي این پژوهش اجراازسوي

شـغلی فرسودگی هايبا سؤالهااین سؤالبستگیهم،. در عین حالدکردنتأیید متخصصان
پـژوهش  نیـ سـت. در ا هاي این سؤالهمگراخود حاکی از روایی1در جدول شده گزارش
این پنج پرسش از طریق تحلیل عاملی اکتشـافی و چـرخش از نـوع واریمـاکس     ةسازروایی 

که بر مبناي آن پـنج سـؤال روي   شدبررسی یفرسودگی شغلۀنامپرسشهايبا سؤالراههم
قرار گرفت.7/0یک عامل با آلفاي کرونباخ 

یفرسودگی شغلۀنامپرسش4.2.4
شـد اسـتفاده پـژوهش ۀ از پیشـین شـده  گرفتـه از دو سـؤال  یبراي سنجش فرسودگی شـغل 

)Ouyang, دررافرسـودگی احساسوانرژيۀتخلیسطحمختصروکوتاهطوربهکه،)2009
ايدرجـه هفـت مقیـاس مبنـاي بـر پـژوهش اینه درشداستفادهسؤالدو. سنجدمیکارکنان
جـدول درشدهارائهشواهدیط. شددادهپاسخ) 1=مخالفمکامالًتا7=موافقم(کامالً لیکرت

ـ ادرهنامـ پرسـش نیاییهمگراو،محتواییصوري،روایی1 بـا  بسـتگی هـم (پـژوهش نی
این دو سؤال با استفاده از تحلیل عـاملی  ةساز. عالوه بر این، روایی شداسترس شغلی) تأیید 

ایـن ۀگویـ دوبسـتگی هـم . شـد اکتشافی و چـرخش از نـوع واریمـاکس بررسـی و تأییـد      
دست آمد.هب) >01/0p(33/0بابرابرپژوهشایندرهنامپرسش
ي غیراخالقیرفتارهاۀنامپرسش5.2.4

پژوهش بـراي ایـن پـژوهش    ۀ ینسؤال بر مبناي پیشچهاررفتارهاي غیراخالقی براي سنجش 
Appelbaum(شـد آماده  et al., 2005; Bourne and Snead, نیـز پرسـش چهـار ایـن ). 1999

وشـد دادهپاسخ) 1=مخالفمکامالًتا7=موافقم(کامالً لیکرتايدرجههفتمقیاسمبناي بر
مرتکـب دیگـران بـا تعاملدروکارمحیطدراستممکنافرادکهراغیراخالقیيرفتارها

بـازي، نیرنـگ وگـویی دروغمقتضـی، نحـو هبـ خـود کارهـاي ووظایفندادنانجام(دنشو
)ســازمانوســایلازشخصـی ةاســتفادو،رفتــاردراخالقـی اســتانداردهاينکــردنرعایـت 

مسـتندبودن بـر عـالوه ،هـا سـؤال ایـن محتـوایی وصـوري روایـی . کنـد مـی گیـري اندازه
,Peterson(پترسـون پژوهشۀ پیشیندر،کارهايمحیطدررفتارهااینکردنتلقیغیراخالقی
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. تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـا     شـد تأییـد  ها) از طریق بررسی محتوایی و ظاهري سؤال2002
72/0تـا  4/0ه را بـا بارهـاي عـاملی    نامـ پرسـش چهار سؤال این واریماکسچرخش از نوع 

قرار داد.7/0روي یک عامل با آلفاي 
تا از این طریـق  شدپخش افرادپراکنده بینصورتبهپژوهش هايهنامپرسشهايسؤال

پـژوهش  هـاي هنامـ پرسشهايداده. شودکاستهییگوپاسخاز سوگیري واریانس مشترك در 
افـزار  و با استفاده از نرممراتبیسلسلهرگرسیونتحلیلوپیرسونبستگیهماز طریق ضریب 

SPSS بـودن خطـی نظیـر هـایی فرضپیش،مراتبیسلسله. براي تحلیل رگرسیون شدتحلیل
نمونـه گـروه مناسـب ةاندازو،مفقودهايدادهمتغیرها،توزیعبودننرمالمتغیرها،بینۀرابط
.گرفتقرارنظرمد

قیتحقيهایافته.5
.استشدهارائهپژوهشمتغیرهايبیندرونیبستگیهمو ،میانگین، انحراف معیار1جدول در

بستگی درونی بین متغیرهاي پژوهشو هم،میانگین، انحراف معیار.1جدول 
MSD1234567متغیرهاي پژوهشردیف

- 1/4489/7ماکیاولیسم1
- - 7/0**28/4764/9گراییآلایده2
- 44/0**- 39/0**36/2859/5گرایینسبیت3
- 08/0- 21/0**16/0**68/1384/4گراییمادي4
- 38/0**- 06/0- 31/0**21/0**07/1069/3قدرتفاصلۀ5
- 22/009/0**56/1813/603/008/008/0شغلیاسترس6

رفتارهاي7
- 29/01/0**25/0**- 18/0**- 42/0**32/0**96/1147/4غیراخالقی

14/0*13/007/0*2/0**13/0*- 17/0**7/691/208/0یشغلفرسودگی8

*p< 05/0 **p< 01/0

درصد99سطحدرغیراخالقیرفتارهايبافقطماکیاولیسمدهدیمنشان 1جدول
باوغیراخالقیرفتارهايبافقطزینگراییآلایده. استمعنادارومثبترابطۀداراي

با گرایینسبیت. استمعناداريیمنفرابطۀدارايدرصد99سطحدرشغلیفرسودگی
درصد 99با رفتارهاي غیراخالقی در سطح امامعناداري ندارد، ۀاسترس شغلی رابط

مثبت و ۀرابطدرصد داراي 99در سطح زینی شغلو با فرسودگی یمنفۀداراي رابط
هر ی شغلو فرسودگی ،گرایی با استرس شغلی، رفتارهاي غیراخالقیمعنادار است. مادي
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قدرت با استرس فاصلۀمثبت و معناداري است. ۀرابطدرصد داراي 99سه در سطح 
درصد و با 99با رفتارهاي غیراخالقی در سطح اما،داردنمعناداري ۀشغلی رابط
مثبت و معناداري است. استرس شغلی ۀرابطدرصد داراي 95در سطح ی شغلفرسودگی 

رفتارهاي غیراخالقی اما، داردنمعناداري ۀرابطی شغلبا رفتارهاي غیراخالقی و فرسودگی 
، نتایج 2جدول معناداري است. درۀرابطدرصد داراي 95در سطح ی شغلبا فرسودگی 

هايشبینی رفتارهاي غیراخالقی از طریق ارزمراتبی براي پیشسلسلهتحلیل رگرسیون 
.استشدهارائه،یشغلفرسودگیوشغلیاسترسهايتأثیرکنترلازپسفرهنگی،

غیراخالقیرفتارهايبینیپیشبرايفرهنگیهايارزشتوانتعییندرمراتبیسلسلهرگرسیونتحلیلنتایج.2جدول

ف
وكردی
متغیرهايبل

BSERبینپیش
2R2RFF

- 09/3- 076/0043/0104/0104/0011/0استرس11
2

2

075/004/0103/0استرس

484/0234/0223/0**25/14**31/16

004/0047/0006/0ماکیاولیسم3
- 041/0368/0- 171/0**گراییآلایده4
- 048/0025/0- 02/0گرایینسبیت5
101/0055/011/0گراییمادي6
15/0071/0124/0*قدرتفاصلۀ7
- 61/5*- 213/009/0139/0139/0019/0*فرسودگی81
9

2

07/0085/0045/0فرسودگی

457/0226/0207/0**63/13**95/14

- 047/0006/0- 003/0ماکیاولیسم10
042/0331/0- 154/0**گراییآلایده11
- 049/0035/0- 028/0گرایینسبیت12
118/0054/0128/0*گراییمادي13
156/0072/0129/0*قدرتفاصلۀ14

*p< 05/0 **p< 01/0
ردیـف سـوم تـا    اولشود، در بلـوك  مشاهده می2جدول7تا 1هاي در ردیفکهچنان

گرایـی، نسـبیت گرایـی، آلبا ایـده راههمکه ماکیاولیسم ،)یهفتم (پس از کنترل استرس شغل
3/22، اسـت بینی رفتارهاي غیراخالقی افـزوده شـده  قدرت براي پیشفاصلۀو ،گراییمادي

ینـی ایـن رفتارهـا پدیـد آمـده      بدرصد براي پیش99معنادار در سطح ةافزوددرصد واریانس 
قدرت (بـا ضـرایب بتـاي    فاصلۀو گراییآلمعنادار مربوط به ایدهةافزوداست. این واریانس 

بـه یراخالقیغيهاررفتاینیبشیپدرریغاین دو متعالئم. است) 124/0و - 368/0استاندارد 
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قـدرت باعـث   فاصلۀباعث کاهش رفتارهاي غیراخالقی و گراییآلایدهکهاستترتیباین
بینـی رفتارهـاي غیراخالقـی    بین براي پیشپیشۀمعادلشود. افزایش رفتارهاي غیراخالقی می

:شرح زیر استبهیقدرت پس از کنترل اثر استرس شغلفاصلۀو گراییآلاز طریق ایده
غیراخالقیرفتارهاي= 96/11- 171/0) گراییآل+ (ایده15/0قدرت) فاصلۀ(

ردیـف درکـه چنان، استدرآمدهکنترلتحتنیزشغلیفرسودگیکهشرایطیدراما
قـدرت  فاصـلۀ و ،گراییماديگرایی،آلایدهشود،میمشاهده2جدولچهاردهمتاهشتم

. انـد آوردهبینی رفتارهاي غیراخالقی پدیـد  معنادار براي پیشةافزوددرصد واریانس 7/20
گرایـی و  ماديدرمقابلکاهنده و تأثیرير رفتارهاي غیراخالقی دگراییآلایدهبین،ایندر

شود کـه  مشاهده می،افزاینده دارند. بنابراینتأثیرير رفتارهاي غیراخالقی دقدرت فاصلۀ
قـدرت،  فاصـلۀ و گرایـی آلآید، عالوه بـر ایـده  وقتی فرسودگی شغلی تحت کنترل درمی

شـود.  بین معنادار مـی راخالقی داراي توان پیشبینی رفتارهاي غیگرایی نیز براي پیشمادي
یبینی رفتارهـاي غیراخالقـی پـس از کنتـرل نقـش فرسـودگ      پیشۀمعادلوضعیتدر این 

:استریبه شرح زیشغل
= 96/11- 331/0) گرایـی آل+ (ایـده 128/0گرایـی)  + (مـادي 129/0قـدرت)  فاصـلۀ (

غیراخالقیرفتارهاي

گیرينتیجه.6
گرایی و اول، ماديۀمرتبارائه شد، در سطح روابط ساده و هاافتهیدر بخش چهآنبراساس

اولیۀفرض،نیبرابنا؛معنادار بودندومثبت ۀرابطقدرت با رفتارهاي غیراخالقی داراي فاصلۀ
ۀرابطدارايغیراخالقیرفتارهايباگرایینسبیتوگراییآلایده،درمقابل. شددییأتپژوهش

؛)1(جدولبودمعنادارومثبتۀرابطيدارارفتارهانیاباسمیاولیماکومعنادارومنفی
اینازآمدهدستبهشواهدسطح،ایندر. شدتأییدزینپژوهشدومیۀفرض،اساسنیابر

یاخالقيهايدئولوژیافرهنگی و هايارزشنقشۀعرصدرشدهمطرحنظریاتباتحقیق
,Kim and Leung(لیونگوکیمةشدگزارشجینتاواتینظررینظ و پرورگل) و 2007
گرایی در گرایش به رفتارهاي قدرت و ماديفاصلۀ) مبنی بر نقش احتمالی 1389(يناد

,Richmond(ریچموندشدةبیاننظریاتبانینچهمغیراخالقی،  افرادتمایلبرمبنی) 2001
نظریاتباوکردن،عملغیراخالقیوکاريفریببهماکیاولیستیهايگرایشداراي
,.Rawwas et al(همکارانوراواسةشدمطرح گراییآلایدهاحتمالینقشبرمبنی) 2005

درالبته؛دهدمینشانايمالحظهدرخورسوییهمکردنعملغیراخالقیازاجتنابدر
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درراتريمحتاطانههايشیوهکهاینعلتبه ،ضمنیطوربهگرایینسبیتپژوهش،ۀنیشیپ
باارتباطشچنداند،کنمیتحمیلافرادبهارزشیواخالقیاموربهراجعاندیشهوتفکر

ارائه 1در جدول چهآنبراساس). ibid(استنشدهروشنغیراخالقیرفتارهايبهگرایش
و رفتارهاي غیراخالقی در این پژوهش گراییت) بین نسبی17/0اي ضعیف (شد، رابطه

يهايدئولوژیابین این ۀرابطچرایی ة در حوزشدههاي مطرحدست آمده است. تبیینبه
برخوردار است که ییسزابهتیفرهنگی با رفتارهاي اخالقی از اهمهايارزشواخالقی

شود.يبه آن توجه جددبای
. کنیممیرا بررسی غیراخالقیرفتارهايوگراییآلبین ایدهنفیپیوند ماولۀدرجدر
رفتارهاي ۀعرصجدي اصول متقن و باثباتی را در طوربهگرایانهآلایدهیاخالقهايتمایل

,Loدهد (در اختیار افراد قرار میهاتاخالقی و عادالنه براي داوري در باب موقعی 2008 .(
ۀعرصدر باشند،داشتهباورییگراآلدهیابهافرادیوقتیارزشحفاظتکردیروبراساس

محافظترایاخالقویارزشيدئولوژیانیکه اکنندیمعمل ياگونهبهزینعملورفتار
,Skitka(ندکن متقن و باثبات اخالقی در فضاي ذهنی هايایدهکهزمانیتردیدیب). 2002

رةدربااما،شودفرد برجسته باشد، تمایل به رفتارهاي غیراخالقی سرکوب می
يهايدئولوژیاةحوزدر گرایینسبیتچراکه،استترمبهماندکیمسئلهگراییتنسبی

فضاياختیاردرگراییآلایدهبامقایسهدرراتريگیرانهسهلنسبتبهقواعدیاخالق
,Hales(دهدمیقرارافرادذهنپدیدارشناسیۀصحندرداوري 1997; Osiander, 1998 .(

يرفتارهاوییگراتینسببینپژوهشنیادرآمدهدستبهفیضعۀرابطتوجه بهبا 
ازايزمینهگرایینسبیتکهباشدسبببدیناستممکنمنفیۀرابطاین،یراخالقیغ

وغیراخالقیيرفتارهاگزارشۀعرصدرهمکهکندمیفراهمافرادبرايراکاريمحافظه
ایندرقطعیتبراي. دکنعملبازدارندهسانهبغیراخالقیيرفتارهابهتمایلدرهم

سنجیدهمتغیرهادیگرکناردرنیزافرادکاريمحافظهآیندهتحقیقاتدردبایگیرينتیجه
ي رفتارهابا گرایینسبیتبینۀرابطازآنتأثیرتفکیکیضرایبطریقازسپسوشود

یادشده تغییر جدي ۀرابطکاري غیراخالقی برداشته شود. در صورتی که با حضور محافظه
را به گراییتکه نسبییاد کرد يسازوکارمنزلۀبهکاري توان از محافظهنشان دهد، می

دهد.رفتارهاي غیراخالقی پیوند می
. دادنشـان مثبـت پیونـدي غیراخالقـی رفتارهـاي بـا نیـز ماکیاولیسمحاضرپژوهشدر

اسـت ماکیاولیسـت افـراد رفتـاري الگـوي ازبخشـی کارانـه فریـب وغیراخالقیرفتارهاي
)Richmond, غیراخالقـی رفتارهـاي بـا ماکیاولیستیهايتمایلپیوندنیزمنظرایناز). 2001
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بـه اشاره. استغیراخالقینابارورهايایدهازفرهنگیواخالقیگرایشاینۀتغذیعلتبه
ۀعرصـ درشـده مطـرح بنیـادین هـاي هاسـت کـه ایـد   علـت بـه ایـن   هـا ایدهاینناباروري

اي ي سـازنده کارآمـد جویی، باروري و و نیرنگکاريفریبدريکارآمدجزبهماکیاولیست،
نظـري و پژوهشـی   عللقدرت نیز به فاصلۀگرایی و هاي کار در پی ندارد. ماديبراي محیط

بـه ماهیـت ایـن دو ارزش    اولعلـت مثبـت دارنـد.   ۀرابطـ چندي با رفتارهاي غیراخالقـی  
زمـان بـا غفلـت از امـور معنـوي و      گرایی تمایل به امور مادي همگردد. ماديفرهنگی بازمی

,Kim and Leungروحانی است ( فاصـلۀ قدرت پـذیرش تبعـیض و   فاصلۀ،درمقابل). 2007
). منطقی است کـه غفلـت از   1389،يو نادپرورگلقدرت است (صاحببین عوام و افراد 

اي جـز تمایـل بـه    بـا احسـاس تبعـیض و اجحـاف، نتیجـه     راههم،ول معنوي و اخالقیاص
قـدرت در  فاصـلۀ گرایـی و  رسد که مادينظر میبه. اوردیرفتارهاي غیراخالقی را به ارمغان ن

اعتـدال  ۀنقطـ را از هـا نو آزنندمیهم را برهاانساناخالقیوارزشیتعادلکاريهاطیمح
تـر بـیش چههرراافرادطرفیکازتیوضعنیا. دکننیمدوراخالقیوانسانیهايارزش
معیـوب ۀچرخـ پـذیرش بهمجبور،دیگرطرفازوکندیمگرایانهماديهايتمایلدرغرق

مایملـک جـز چیـزي فـرد وقتـی نیزنظرایناز. کندمیقدرتصاحبانوخودبینتبعیض
بایـد برتـري   ارزشبـی يموجودمنزلۀبهپذیرفته که حالعیندرونیستمهمبرایشمادي

سـوي  بـه کـار  طیتر در محـ دغدغهتر و بیچرا بپذیرد، سادهوچونصاحبان قدرت را بدون 
تخریـب امـوال و تجهیـزات    رفتارهاي غیراخالقی نظیـر دزدي امـوال سـازمان و همکـاران،    

یرود کـه ارزشـ  رود. احتمال میو رفتارهاي رکیک و غیراجتماعی می،يپرخاشگرسازمان، 
ي شخصـی افـراد را   کارآمدقدرت از طریق تخریب حس ارزشمندي و فاصلۀفرهنگی مانند 

.دکنمستعد رفتارهاي غیراخالقی 
دادنشـان شـده انجـام مراتبیسلسلهرگرسیونتحلیلپژوهش،سومۀیفرضخصوصدر

قدرت با نقـش  فاصلۀو نفیبا نقش مگراییآلایدهشغلی،استرشکنترلازپس،)2(جدول 
ۀیدر خصـوص فرضـ  اما،بین معنادار براي رفتارهاي غیراخالقی استداراي توان پیشثبتم

(بـا  گرایـی مـادي داد،یشغلفرسودگیبهراخودجايشغلیاسترسوقتی،چهارم پژوهش
قـدرت (بـا عالمـت مثبـت)     فاصـلۀ ) و یعالمت منفـ (با گراییآلایدهبهنیز) مثبتعالمت

،یپـس از کنتـرل اسـترس شـغل    ،صورت کهنیسوم پژوهش بدۀیفرضن،یبنابرا؛افزوده شد
پـس از کنتـرل   ،کـه ایـن بـر مبنـی چهـارم پـژوهش   ۀیقدرت و فرضـ فاصلۀو ییگراآلدهیا

ـ بـه قـادر ییگرايمادو ،قدرتفاصلۀ،ییگراآلدهیا،یشغلیفرسودگ يرفتارهـا ینـ یبشیپ
چـه وشغلیاسترسحضوردرچهحال،هربه. شدنددییتأکارنديهاطیمحدریراخالقیغ
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تـر و  بـر رفتارهـاي غیراخالقـی محسـوس    گرایـی آلایدهنقششغلی،فرسودگیحضوردر
ـ اکـه رسـد ینظر مبهن،یگرایی است. بنابراقدرت و ماديفاصلۀبارزتر از  ـ یـی گراآلدهی کی

ـ بنینقشـ کهاستمرجعیاخالقيدئولوژیا يرفتارهـا ارتکـاب ازافـراد يبـازدار درنیادی
ـ ابهیاخالقيدئولوژیانیبودن ا. مرجعداردکارطیمحدریراخالقیغ کـه اسـت مفهـوم نی

بـه رسـان بیآسـ یراخالقیغيرفتارهانشدنمرتکبرینظیاخالقيهادهیابهرجوعباافراد
وسوسـۀ اعتمـاد وصـداقت، ،يکـار درسـت ریـ نظیاخالقـ اصولتیرعاوسازمانایافراد
فاصـلۀ و یـی گرايمـاد یاما وقت،آورندیرا تحت کنترل درمیراخالقیغيرفتارهادادن انجام

قـرار یـی گراآلدهیاکناردرکاريهاطیافراد در محیو ارزشیذهنيدر فضاجیتدرقدرت به
. از کننـد یمـ فیتضـع یراخالقـ یغيرفتارهـا يبراراییگراآلدهیابازدارندةنقشرند،یگیم

یبازدارنـدگ يقـدرت نقـش آفـت را بـرا    فاصلۀو ییگراآلدهیاگفتتوانیميمنظرنیچن
گفـت بتـوان دیشـا ينظرلحاظاز. کنندیمفایایراخالقیغيرفتارهاحوزةدرییگراآلدهیا

ییهـا قدرت سـازمان فاصلۀو ییگرايمادیفرهنگيهاارزشداراي کارکنانباییهاسازمان
ـ دارکـارکرد اخـتالل کـه دنشـو یمـ زده محسوب آفت يرفتارهـا اعمـال ياانـدازه تـا ودن

است.یمنطقيامرهاآندریراخالقیغ
احتمـال چنـد پژوهشچهارموسومفرضیۀبهمربوطيهاافتهینییتبدر،گریدطرفاز

ــااولاحتمــال:اســتمطــرحگــرید و،ســمیاولیماک،قــدرتفاصــلۀ،یــیگرايمــادکــهنی
ـ ااز یو ارزشـ یشناختياشبکهنظامکیییگراآلدهیاکناردرییگراتینسب يهـا يدئولوژی

کـار  يهـا طیمحـ درافراديبرايمغزيساختارهاسطحدررایفرهنگيهاارزشویاخالق
،نـه نمويمتقابل دارند. بـرا ریتأث) یاخالقای(یراخالقیغيرفتارهابروزکه در کنندیمجادیا

ـ بـانفوذ یاخالقـ يدئولوژیـ اکیـ ییگراآلدهیااستممکنکهجاآناز  باشـد، انیـ رانیانیب
و ،انـه یگراتینسـب انه،یگرامادي،یستیاولیماکهايلیتمابودننییپازماندرکهاستمحتمل
ـ امـا ،دشـو يبـازدار یراخالقیغيرفتارهااز بروز قدرت فاصلۀ ویشـناخت ۀشـبک دریوقت
رویـ قـدرت ن فاصـلۀ و ،یسـت یاولیماکهايلیتما،ییگرايمادکار يهاطیمحدرافرادیارزش

ـ ا. شـود ناپدیـد مـی  ایرنگکمیراخالقیغيرفتارهابروزردییگراآلدهیاریتأث،رندیگیم نی
.شوديریگیپتواندیمرانیدر اندهیآيهاپژوهشدرمسئله

که استرس و فرسودگی شـغلی  شودتوجهجديطوربهبه این یافتهیدبايبعدۀدرجدر 
ـ اتوانند روابـط ترکیبـی   جداگانه میصورتبههریک هـاي ارزشواخالقـی يهـا يدئولوژی

اسـترس تحـت افـراد وقتـی ،ترسادهزبانیبه. دهندتغییرغیراخالقیيرفتارهابارافرهنگی
تسهیلگر، تمایل بـه  منزلۀبه،قدرتفاصلۀو ،سان بازدارندههب،گراییآلایدهدارند،قرارشغلی
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وقتـی کـار از اسـترس شـغلی فراتـر      امـا ،دهنـد ي غیراخالقی را تحت تأثیر قرار میرفتارها
پذیري افراد را در برابر تمایـل  گرایی آسیب، ماديشودمنجر میرود و به فرسودگی شغلی می
در ایـن  گرایانـه آلاگر تمایالت ایده،تردیدیبدهد. ي غیراخالقی اندکی افزایش میرفتارهابه 

شـروع  ۀنقطـ گرایی افراد را بـه  قدرت و ماديفاصلۀبین در فضاي ذهنی فرد تضعیف شود، 
يامـدها یاز پیشـغل یفرسـودگ ،ينظـر دیـدگاه ي غیراخالقی سوق خواهند داد. از رفتارها

یوقتـ ،نیا). بنـابر 1387و همکاران،پرورگل(شودیماد محسوب ر افردشده انباشتهاسترس 
احسـاس  ،یشخصـ هـاي دادن ارزشازدسـت ریـ نظ،یشـغل یفرسـودگ يهـا حالتبهافراد

ـ بـه ن یـی گرايماديروینشوند،یمدچار ،کاردر برابریجانیهیۀتخلو ،مفرطیخستگ يروی
يسـو بـه یـی گراآلدهیایاخالقيدئولوژیاو افراد را در حضور شودیمقدرت افزوده فاصلۀ

یفرسـودگ کـه شـود توجـه نکتـه  نیبه ادیبا،نینچهم. دهدیمسوق یراخالقیغيرفتارها
ـ ونـد یپيبـرا مضـاعف يگـر لیتسـه ریمتغ،یشغلاسترسازفراتر،یشغل يهـا ارزشنیب

تـاکنون کـه اسـت یراخالقیغيرفتارهاقدرت) با فاصلۀو ییگرامادي(انهیاگرایدنیفرهنگ
براسـاس . استجدي نشدهتوجهبه آنرانیايکاريهاطیمحدرعملوپژوهشۀعرصدر
:کردپژوهش مطرح نیايبراتوانیميبردکارنهادپیشچند ،هاافتهی

کارکنـان یشـغل یفرسـودگ کـه شودمیمربوطرانیايکاريهاسازمانبهاولنهادشیپ
و ی(پزشــکیتیحمــايهــانظــامجــادیاقیــطرازوبســنجنديادورهصــورتبــهخــود را 

طـور  را بـه هفرسـود یشـغل لحـاظ ازکارکنـانِ سازمانازخارجایسازماندر) یشناختروان
کارکنـان  یشـغل ید فرسـودگ نکه بتوانیدر صورتیتیحمايهانظامنیند. اکنتیحمايجد

احتمـال بـا وشـوند یمیراخالقیغيرفتارهادرییگرايمادریتأثيباعث بازدارکنندرا رفع 
ـ . کننـد یمـ تـر برجستهافرادیاخالقویشناختنظامدرراییگراآلدهیابسیار دومنهـاد شیپ

کارکنـان بـا یانسـان وکینزدروابطيدارایسرپرستویتیریمديهانظاميبرقراربهمربوط
وةیخود را بـه شـ  فاصلۀدرون سازمان یسرپرستویتیریمدنظامکهیزمان. استسازماندر

قیـ طرنیـ و از اشـود میکم ضیقدرت و تبعفاصلۀاحساس کند،یمبا کارکنان کم یمنطق
کار از دسـت خواهـد   طیدر محیراخالقیغير رفتارهادریتأثقدرت نقش خود را در فاصلۀ

دریمنطقـ یـی گراآلدهیـ ایاخالقـ يدئولوژیـ اتیتقودربارةزیسوم ننهادشیپ،داد. باالخره
ات،یـ و اخالقهـا ارزشنیـروي پـذیري گشتجايرویکردبراساس. استيکاريهاطیمح

کارکنـان در  برايطور عملی و نظري الگوي روشن و صریحی را مدیران و سرپرستان باید به
قـدرت بـه   فاصـلۀ گرایـی و  ارزشی ماديبیدرمقابلارزشی و اخالقی و گراییآلحوزة ایده

رفتـاري غیراخالقـی در کارکنـان تضـعیف شـود.      هايوسیله تمایلنمایش بگذارند تا بدین
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و تـالش  يکـار درسـت ریـ نظآلدهیاناب و یاخالقيهادهیالزم باشد ادیشاطرف،یکاز
هفتـه (مـاه   یاخالقامیپایيواریدغاتیتبلقیو سازمان از طرگرانینرساندن به دبیآسيبرا
يداراکارکنـان گـر، یدطـرف ازوشـود جیتروکاريهاطیمحدرمکررطوربه) ترشیبایو 
کارکنـان موفـق   منزلۀبه،يرواداروضیتبعگونهچیهبدونانهیگراآلدهیایاخالقهايشیگرا

. در پایان باید توجـه  شوندلیو تجلیمعرفگرانیبه د،کارطیدر محیاخالقامیدر عمل به پ
بـین پیونـد دراياولیههايتبیینپژوهشایندرشدهمطرحهايتبییناول،شود که در درجۀ 

تـر بـیش پـژوهش وبررسینیازمندوغیراخالقیرفتارهايبافرهنگیواخالقیهايارزش
دراجتمـاعی نمـایی مطلـوب استممکنکهشودتوجهبایدبعديدرجۀدراست. آیندهدر

مسئله در ایـن  نی. اباشدکردهاخالقی دخالت يهايدئولوژیافرهنگی و هايارزشگزارش
نشده است.کنترلیمحدودیتمنزلۀبهپژوهش 
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